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Представено от “Проджект Инженеринг Варна“ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни 
продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид 
собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид производствен, складов 
обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV "За производствено 
складова дейност", гр. Варна, община Варна, област Варна, възложител:“Проджект 
инженеринг Варна“ЕООД.

Във връзка с представено от “Проджект Инженеринг Варна“ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в 
строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, 
вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид производствен, 
складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV "За 
производствено складова дейност", гр. Варна, община Варна, област Варна, 
възложител:“Проджект инженеринг Варна“ЕООД  в съответствие с разпоредбата на чл. 5, 
ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 

установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Оползотворяване на отпадъци и 

тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, 
Западна промишлена зона, вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП - 
за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, 
парцел част от XХХІV "За производствено складова дейност", гр. Варна, община Варна, 
област Варна, възложител:“Проджект инженеринг Варна“ЕООД. 

2. ИП касае oползотворяване на неопасни отпадъци с кодове 10 01 02, 10 01 05, 10 01 24 и 
влагането им в строителни продукти. Заложения капацитет е оползотворяване на 
отпадъци до 50 тона на денонощие. 

      Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  11 „б“ инсталации и депа за 
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС, и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 1  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-4108/10.09.2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички дейности и процеси; 
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 Подробна информация за предвижданията за изграждане на техническа 
инфраструктура, алтернативи; 

 Технологичен процес; 
 Дейностите, които ще се извършват с посочените неопасни отпадъци (обезвреждане, 

оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане) и количествата 
им в тон/денонощие; 

 Капацитетът на инсталациите/съоръженията за извършване на всяка една от дейностите 
по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците за денонощие. 

 Mаксимален моментен капацитет на съхраняваните опасни отпадъци, които могат да 
бъдат налични във всеки един момент на площадката; 

 Да се предвидят пречиствателни съоръжения на емисиите, изпускани в атмосферния 
въздух с цел спазване на нормите за допустими емисии и пределно допустимите 
концентрации, съгласно чл. 70, ал. 8 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на 
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.); 

 Да се опишат методите и технологиите (етапи, последователност на технологичния 
процес), за третирането на отпадъци; 

 Да се посочат дейностите и техните кодове съгласно изискванията на Приложение № 1 
към § 1, т. 11 и Приложение № 2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ. бр. 53/2012 г. с изм. и доп.);

 Да се посочат всички видове и прогнозни количества отпадъци, които се очаква да се 
генерират по време на подготовката за осъществяване на дейността, както и в периода 
на експлоатация в т/г; 

 Да се опише площта и техническите характеристики на площадките за извършване на 
дейностите по третиране на отпадъци, както и за съхраняване на генерираните в 
периода на експлоатация отпадъци, в т.ч. местата и площта за съхраняване, вида и 
капацитета на съдовете за съхраняване; 

 Площадката за третиране на производствените отпадъци е необходимо да бъде 
съобразена с изискванията на Закона за управление на отпадъците  и подзаконовите 
нормативни актове по неговото прилагане.  

 За извършване на дейности по третиране на отпадъци се изисква документ по чл. 35 от 
ЗУО.
Заявявате, че в резултат на обработка на отпадъци ще се получава продукт. Относно 

кога определени отпадъци престават да бъдат отпадъци, когато са преминали през процес на 
оползотворяване, включително рециклиране и отговарят на критерии съобразени с условията 
по чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, национален 
компетентен орган по прилагане на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие 
с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО е Министъра на ОСВ или оправомощено от него 
длъжностно лице.            
 В случай, че не са изпълнени критериите за край на отпадъка, оператора следва да 
класифицира получените фракции, в края на производствения процес, като отпадъци по реда 
на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн.бр. 66/2014 с изм. и доп.). Същите 
трябва да бъдат предавани за последващо третиране на база сключен договор с лица по чл. 35 
от ЗУО. 

 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 
въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с 
него. 

 Да се представи актуален договор за наем, предвид изтеклия срок на настоящия – 
30.09.2019 год.  

3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 
поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Варна и район Младост, община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна и район Младост, община Варна: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 
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 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

         Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 
85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП за развитие на настоящото 
ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО 
подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 
        Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 
изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 
е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  
        Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение № 
1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 
чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 
своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  
         От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва 
независимо от ОВОС. 
         На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на решение 
за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   
         Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, и неприложена 
документация по реда на ЗУТ към настоящия момент е допуснато разглеждане на процедура 
само по ОВОС, независимо от екологичната оценка.                  Уведомявам, Ви че на следващ 
етап от инвестиционния процес за всеки ПУП, предмет на ИП е необходимо да бъде 
уведомена РИОСВ за определяне процедура по преценяване на необходимостта от екологична 
оценка и/или липсата на такава. 

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 
             ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близо разположена 
защитена зона  е: ЗЗ  “Варненско Белославско езеро”, с код BG 0000191, опазване на дивите 
птици определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. 
ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

    На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

 С уведомлението за ИП възложителят декларира, че на територията на обекта няма да 
са налични опасни вещества от Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда, 
предвид което в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

V. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

С инвестиционното си предложение възложителя декларира оползотворяване на отпадъци 
с капацитет до 50 тона/ денонощие. 
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Бъдещата дейност не попада в списъка на категориите промишлени дейности, дадени в 
Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Варна и район Младост, община Варна 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 10.10.2019г.) 


